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Dl. Profesor dr. Liviu Papadima informează Consiliul despre modificările operate în
comisiile CNATCU. Comisia de Filologie are 3 membri din Universitatea din București, dar
niciunul din Facultatea de Litere. Propunerile înaintate de Facultatea de Litere nu au fost
acceptate și dl. Prorector Liviu Papadima sugerează că ar fi necesară o reacție din partea
Facultății printr-un memoriu adresat către Ministerul Învățământului, cu o copie către
Rectorul Universității, prin care să se ceară suplimentarea locurilor în comisiile de
specialitate.
Admiterea – licență, masterat, doctorat
Dna Decan, Conf. dr. Oana Murăruș, prezintă situația ocupării locurilor de la buget și cu taxă,
pentru cursurile de licență, precum și situația înscrierilor de la masterat, subliniind
problemele ivite anul acesta la anumite masterate, la care înscrierile sunt sub nivelul
așteptărilor. Dl. Profesor dr. Liviu Papadima propune urmărirea unor tendințe la nivel de
facultate, menționând faptul că foarte mulți dintre absolvenți (circa o treime) pleacă în
străinătate pentru cursurile de masterat. Este amintită totodată discrepanța dintre numărul de
studenți înscriși la masterat și cei înscriși la doctorat.
Există însă și câteva masterate (TPE, Didactica disciplinelor filologice) care au un excedent
semnificativ de candidați.
Dna Decan Oana Murăruș vorbește despre necesitatea de a se promova mai intens masteratele
și despre posibilitatea de a fi promovate mai devreme (încă de la opționalele din anul al IIlea).
Dna Decan informează Consiliul Profesoral în legătură cu ordinul ministrului, emis în luna
august, prin care masteratele pot școlariza un număr maxim de 50 de persoane / program de
masterat.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate prelungirea cu o zi a înscrierilor la masterate.
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Dna Decan Oana Murăruș anunță data limită de predare a notelor la secretariat pentru
sesiunea de restanțe și măriri: 20.09.2012, precum și data limită de predare a statelor de
funcții și a listelor cu colaboratori externi: 21.09.2012.
Concursuri didactice
Dna Decan Oana Murăruș informează cu privire la corectarea metodologiei interne pentru
concursurile didactice: punctajul minim pentru promovare va fi de 80 de puncte. Se supune la
vot și se aprobă în unanimitate comunicarea temei candidaților pentru lecția deschisă cu 48
ore înainte de susținere.
Orar
Dna Prodecan Oana Fotache anunță calendarul orarului (19-24 septembrie), precum și faptul
că zilele de 1, 2 și 3 octombrie vor fi zile administrative.
Diverse
Dna Decan Oana Murăruș anunță înlocuirea la cerere a Responsabilului Erasmus al Facultății
de Litere, lector dr. Cristina Bogdan, cu lector dr. Lucia Ofrim, care și-a arătat
disponibilitatea pentru preluarea acestei funcții.
Dna Decan Oana Murăruș informează consiliul despre starea precară de sănătate a dnei Conf.
dr. Adela Rogojinaru și despre campania umanitară inițiată pentru strângerea sumei necesare
spitalizării și tratamentului cu un citostatic de ultimă generație necompensat, menționând că
există un punct de strângere de fonduri în facultate (la responsabilul PR al facultății, Diana
Diaconescu). Totodată, dna decan Oana Murăruș anunță necesitatea înlocuirii dnei Conf. dr.
Adela Rogojinaru în diversele structuri de conducere ale Facultății și, respectiv, Universității.
La propunerea dnei Conf. dr. Adela Rogojinaru, interimatul la conducerea Departamentului
de Științe ale Comunicării va fi preluat de dna Profesor dr. Monica Spiridon, urmând ca în
Consiliul facultății să fie înlocuită de lector dr. Cristina Bogdan, iar în Senatul Universității
de lector dr. Laura Mesina.

Întocmit de lector dr. Cristina Bogdan
Secretarul Consiliului Profesoral al Facultății de Litere
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